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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรั บแบบแจ้ งรำยกำรเพื่อชำระภำษีโรงเรื อนและที่ดิน (รำยใหม่ )
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษี โรงเรื อนและที่ดิน (รายใหม่)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี โ รงเรื อนและที ่ดิน พ.ศ. 2547
2)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่ 27 มกราคม 2535 เรื ่อง กาหนดพื ้นที ่ที่เป็ นบริ เวณต่ อเนื ่องกับโรงเรื อนหรื อ
สิ่ งปลูกสร้างของรัฐวิสาหกิจให้ได้รับการยกเว้นภาษี โ รงเรื อนและที ่ดิน

3)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่ 30 มี นาคม 2535 เรื ่อง กาหนดหลักเกณฑ์ การประเมิ นค่ ารายปี ของ
ทรัพย์สิน

4)

พ.ร.บ.ภาษี โรงเรื อนและที ่ดิน พ.ศ.2475

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ คาสั่งกรุ งเทพมหานคร ที่ 295/2536 เรื่อง วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การดาเนินการจัดเก็บและเร่งรัด ภาษี โ รงเรื อนและที่ดิน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
113 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษี โรงเรื อนและที่ดิน (รายใหม่) สานักงานเขต
ดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
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1)

สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตาม พ.ร.บ.ภาษี โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ให้ ผ้ ู รบั ประเมิน (บุคคลผู้ พึงชาระค่าภาษี ) ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้ งรายการ
ทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในท้ องที่ซึ่งทรัพย์สินนันตั
้ งอยู
้ ่ภายในเดื อนกุ มภาพันธ์ ข องทุกปี การรับแบบแจ้ งรายการ
เพื่อชาระภาษี โรงเรือนและที่ดินของฝ่ ายรายได้ สานักงานเขต เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง และกาหนดค่าภาษี โรงเรือน
และที่ดินให้ ถูกต้ องตามที่กฎหมายกาหนดและแจ้ งให้ ผ้ ู รบั ประเมินทราบค่าภาษี โรงเรือนและที่ดินที่ต้องช าระ

หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่ม นับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ า หน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ ระบุ
ไว้ ในคู่มือประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบู รณ์ เ ป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่น เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นค าขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึ กดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจไว้ เป็ น หลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

การรับแบบแจ้ งรายการเพื่ อ

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร
1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายรายได้

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ชาระภาษี โรงเรือนและที่ดิน
(รายใหม่)
รับแบบ ตรวจสอบความถูก
ต้ องในการกรอกแบบแจ้ ง
รายการเพื่อเสี ยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.2), ลงรับแบบใน
ระบบ MIS 2 ทันที โดยระบุ
วัน เดือน ปี ที่รบั แล้ วลงเลข
รับไว้ ในแบบ ภ.ร.ด.2 พร้ อม
ลงลายมือเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู รบั
แบบ, ออกใบรับแบบ
ภ.ร.ด. 2 ให้ แก่ผ้ ู มายื่น
การพิจารณา

2)

ตรวจสอบความถูกต้ อง
แบบ ภ.ร.ด.2 เปรียบเทียบ
กับเอกสารหลักฐาน
ประกอบข้ อเท็จจริง,
ตรวจสอบสภาพโรงเรือน
ได้ แก่ ขนาด ทาเล ที่ตงั ้
และการใช้ ประโยชน์,
ประเมินภาษี พร้ อมบันทึก
หลักเกณฑ์ การประเมิน,
รวบรวมแบบ ภ.ร.ด.2 และ
เอกสารส่ งกองรายได้ , กอง
รายได้ ตรวจสอบและ
นาเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและพิจารณา

106 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
สานักงานเขต
ดุสิต

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

หมำยเหตุ

กาหนดค่ารายปี -ค่าภาษี
เพื่อให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ส่ ง ภ.ร.ด.2 พร้ อมเอกสาร
ไปยังฝ่ ายรายได้ สานักงาน
เขต
การพิจารณา

3)

ออกใบแจ้ งรายการประเมิน 7 วัน
(ภ.ร.ด.8) ผ่ านระบบ MIS 2
พร้ อมใบแนบ ภ.ร.ด.8 เพื่อ
แสดงหลักเกณฑ์ และ
รายละเอียดการประเมิน
ภาษี , ส่ งใบแจ้ งรายการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ ผ้ ู รบั
ประเมินโดยตรงหรือทาง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียน

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
ดุสิต

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 113 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
ไม่ พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่อ อกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำโฉนดที่ดิน
ที่เป็ นปัจจุบนั
หนังสื อแสดง
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
กรรมสิ ทธิ์
โรงเรือน เช่น
หนังสื อสัญญำ
ซื ้อขำย หนังสื อ
สัญญำให้ ฯลฯ
ทะเบียนบ้ ำน
โรงเรือนพิกดั
ภำษี
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ ำน
เจ้ ำของ
กรรมสิ ทธิ์
โรงเรือน
หนังสื อเปลี่ ยนชื่อ
- สกุล
หนังสื อจำกกรม
พินิจฯคุ้มครอง
ดูแลผู้ เสมือนไร้
ควำมสำมำรถ
ใบอนุญำต
ก่อสร้ ำง หรือ
ใบรับรองกำร
ก่อสร้ ำงอำคำร
ใบขอเลขหมำย

กรมที่ดิน

1

กรมที่ดิน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

0

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยำวชน

1

1

ฉบับ

-

กรุ งเทพมหำนคร

1

1

ฉบับ

-

กรุ งเทพมหำนคร

1

1

ฉบับ

-

6/9

ที่

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประจำบ้ ำน
แผนผังกำรใช้
ประโยชน์
ใบเสร็จค่ำไฟ
หรือ ค่ำ
น ้ำประปำ
หนังสื อมอบ
อำนำจ มอบ
อำนำจช่วง
หนังสื อรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิติบุคคล
ใบทะเบียน
พำณิ ชย์หรือ
ทะเบียนกำรค้ ำ
งบกำไรขำดทุน
พร้ อม
รำยละเอียด
ประกอบ
ภ.ง.ด.50/
ภ.ง.ด.3 แบบยื่น
แสดงเงิ นได้ นิติ
บุคคล
ใบ ก.พ.20 แจ้ ง
วันเริ่มประเมิน
ประกอบกำร
ใบ ภ.พ.09 แจ้ ง
ย้ ำยสถำน
ประกอบกำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรุ งเทพมหำนคร

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนำธุ รกิจ
กำรค้ ำ

1

1

ฉบับ

-

กรุ งเทพมหำนคร

1

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนำธุ รกิจ
กำรค้ ำ

1

1

ฉบับ

-

กรมสรรพำกร

1

1

ฉบับ

-

กรมสรรพำกร

1

1

ฉบับ

-

กรมสรรพำกร

1

1

ฉบับ

-
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ที่

18)

19)

20)
21)
22)

23)

24)

25)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สัญญำเช่ำที่ดิน/
สัญญำเช่ำ
อำคำร/สัญญำ
เช่ำช่วง (ภ.ร.ด.2
ง)
มูลค่ำก่อสร้ ำง
อำคำร (กรณี
กรรมสิ ทธิ์ ตกเป็ น
เจ้ ำของที่ดินทันที
ที่สร้ ำงเสร็จ)
หนังสื อรับรอง
กำรหักภำษี ณ ที่
จ่ำย
ใบเสร็จรับเงิ นค่ำ
เช่ำอำคำร
เบี ้ยประกันภัย
อำคำร
หนังสื อรับรอง
รำยได้ ค่ำ
ห้ องพักผู้ ป่วย
(กรณี
โรงพยำบำล)
หนังสื อรับรอง
รำยได้ จำก
ยอดขำย (กรณี
ค่ำเช่ำคิดจำก
เปอร์เซ็นต์
ยอดขำย)
อื่น ๆ

กรมที่ดิน

1

กรมที่ดิน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมสรรพำกร

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5425-26 โทรสาร 0 2243 5311-5
ต่ อ 5426)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มแจ้ งรายการเพื่อ เสี ยภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2)

เอกสารแนบโรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่) ตารางแสดงขันตอน
้
ระยะเวลา การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อ ชาระ
ภาษี โรงเรือนและที่ดิน (รายใหม่), การอุทธรณ์ ภาษี โรงเรือนและที่ดิน, การผ่ อนชาระภาษี ฯ ตามกฎกระทรวง,
การผ่ อนชาระค่าภาษี ฯ ค้ างชาระ, หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย

26/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สานักงานเขตดุสิต
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กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

